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آگهی

یالثانی  7- 1440فوریه  - 2019سال هجدهم  -شماره 4812
پنجشنبه  18بهمن  1 -1 397جماد 

تقسیم  800ریال سود خالص به ازای هر سهم

حاصل عملکرد درخشان هیات مدیره شرکت گلتاش

جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه
ســال  1397شرکت گلتاش (ســهامی عام) در ساعت  11روز شنبه  29دی ماه
 97در محل سالن کاسپین پژوهشــگاه صنعت نفت واقع در تهران -ضلع غربی
مجموعه ورزشی آزادی ،با حضور  89/03درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رییسه مجمع با حضور آقای علی ملکی به عنوان رییس مجمع
و نظارت آقای داراب وکیلی و آقای امیر شــفیعی و به دبیری آقای یزدان کرمی
تشکیل شد .همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی آگاه
تدبیر در جلسه حضور داشتند.
مجمع عادی پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره توسط آقای مهندس
یزدان کرمی مدیرعامل شــرکت گلتاش و اســتماع گزارش حسابرس و بازرس
قانونی ،تصمیمات ذیل را اتخاذ کرد.
 -1صورتهای مالی شــامل ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به  1397/9/30مورد تصویب قرار گرفت.
 -2مقــرر گردید مبلغ  800ریال به ازای هر ســهم به صورت خالص از محل
سود قابل تخصیص به عنوان ســود نقدی به سهامداران پرداخت گردد و الباقی
پس از کسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.
 -3موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی
کاربرد تحقیق به عنوان بازرس علیالبدل شرکت سال مالی  98انتخاب گردید.
 -4روزنامه «اطالعات» به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار برای درج آگهیهای
رسمی شرکت انتخاب گردید .براســاس تصمیمات مجمع ،اعضای هیات مدیره
دوره گذشته به مدت  2سال به عنوان اعضای هیات مدیره جدید مجددا انتخاب
شدند.
جدول مربوط به جایگاه شرکت:
نوع محصول

* پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را ســپاس که توفیق خدمت در عرصه کار و تالش و ایجاد اشتغال در
کشور عزیزمان ایران را به ما ارزانی داشت و امیدواریم که نتیجه یک سال تالش هیات
مدیره ،مدیران و کارکنان صدیق و تالشگر شرکت گلتاش (سهامی عام) مورد رضایت
پروردگار و شما سهامداران ارجمند قرار گیرد.
در سال مالی مورد گزارش ،وضعیت اقتصادی کشور از ثبات نسبی برخوردار نبوده،
لیکن به دلیل رقابت شــدید در بازار محصوالت بهداشتی داخلی و حضور محصوالت
خارجی ،شــرایط ویژهای در بازار حاکم بود و شــرکت در نیمه اول ســال مالی برای
حفظ ســهم بازار خود نسبت به تقویت حضور در فروشگاههای زنجیرهای و استفاده از
طرحهای ترویج فروش و همچنین اعطای تحقیقات در سطح بازار عمده فروشی اقدام
سال مالی منتهی به 1397/9/30

کل بازار داخلی

صادرات

سهم شرکت از بازار داخلی

مقدار -تن

مقدار -تن

درصد

مقدار -تن

شامپو

147000

22/359

15/2

1/314

صابون

61/600

6/369

10/3

0

خمیردندان

13/745

2/520

18/3

68

مایع دستشویی

90/112

7/265

8/1

3

سال مالی منتهی به 1396/9/30
کل بازار داخلی

صادرات

سهم شرکت از بازار داخلی

مقدار -تن

مقدار -تن

درصد

مقدار -تن

147/000

23/885

16/2

1/894

61/600

5/913

9/6

0/3

13/745

2/689

19/5

96

90/112

5/948

6/6

5/7

نمود و در نیمه دوم سال مالی به دلیل تغییرات شرایط تامین مواد اولیه ،افزایش نرخ
فروش محصوالت تغییرات شدید نرخ و شرایط تخصیص ارز و ایجاد جذابیت صادرات
از طریق بازارچههای مرزی شــرکت نســبت به حذف تحقیقات فروش اقدام نموده.
استفاده بهینه از منابع و ارتقای شاخصهای بهرهوری از یک سو و ارزش افزوده ایجاد
شــده ناشی از طرحهای توســعهای (تولید مواد اولیه و لوازم بستهبندی) از دیگر سو
موجب گردید که به لطف خدا و به مدد تالش تمامی همکاران ارجمند و پرتالشــمان
شرکت گلتاش بتواند تعهدات مالی خود به همه ذینفعان را در حد مطلوب انجام دهد.
در ســال مورد گزارش ،تولید محصوالت بهداشــتی بــا  5درصد کاهش به میزان
 38599تن و فروش مقداری با  1/3درصد کاهش به میزان  39898تن و فروش ریالی
با  40درصد افزایش به مبلغ  2583میلیارد ریال نسبت به سال مالی قبل تحقق یافت.
که علت عمده کاهش مقداری عملکرد مقداری نســبت به ســال مالی قبل مشکالت
ردیف

شرح

مبلغ  -میلیون ریال

1

خرید دستگاه تزریق درب و شولدر تیوپ خمیردندان

20000

2

بازسازی واحدمایعات و خرید میکسر

10000

3

تکمیل واحدگلیسیرین

40000

4

تکمیل واحد بتایین

30000

5

خرید دیزل ژنراتور

10000

6

دستگاه بستهبندی مایعات و صابون و میکسر صابون

15000

7

خرید دستگاه بستهبندی جدید شامپو ،دودی پک و ساشه

7000

8

اتوماسیون واحدهای خمیردندان و صابون

6000

جمع

138000

صورت سود و زیان سال مالی منتهی به  30آذر 1397
سال منتهی به  30آذر 1397
ریال

این شرکت از نظر وضعیت تکنولوژی در تولید خمیردندان ،صابون ،شامپو و مایع دستشویی جزء شرکتهای برتر کشور قرار دارد .روند تولید محصوالت
شرکت در چهار سال اخیر و در مقایسه با بودجه سال آتی به شرح مندرج در جدول زیر میباشد.
نام محصول

ایجاد شــده در سیســتم حملونقل و تامین مواد اولیه بوده ســود خالص طی سال
مالی با  91/2درصد افزایش به مبلغ  766/941میلیارد ریال رسیده .در پایان بار دیگر
تالش مجدانه و دلســوزانه تمامی همکارانمان در سطوح مختلف به عنوان بزرگترین
ســرمایه شرکت گلتاش (سهامی عام) را ارج مینهیم و از درگاه ایزد یکتا تندرستی و
شادکامی همگان را خواستاریم .مهندس کرمی تصریح کرد :پروژه تولید بتائین هفته
پیــش با حضور مدیر عامل هلدینگ صنعت شــوینده و جمع کثیری از دیگر مدیران
مجموعه توسعه صنایع بهشهر استارت خورد با کمک این پروژه توان تامین ماده اولیه
بتائیــن برای محصوالت مایعات  100درصد مهیا گردیــده و برنامه خرید و نصب دو
مخزن و میکسر را در برنامه داریم و امید است با افزایش تولید بتائین فروش این ماده
به سایر کارخانههای شوینده عملیاتی شــود .این مقام آگاه یادآور شد :برای اولینبار
در شــرکت گلتاش آب صابون خریداری و تبدیل به کرود شد .توسعه این فرآیند در
دستور کار مدیریت گلتاش نیز قرار دارد .وی گفت :شش ماه آینده شاهد بهرهبرداری
پروژه گلیســیرین در شــرکت گلتاش خواهیم بود .در پایان جلسه مجمع منتهی به
 1397/9/30عنوان شــد که شــرکت گلتاش برنامه افزایش سرمایه  100درصدی از
محل سود انباشته را تا پایان سال در دستور کار دارد.
جایگاه شرکت در صنعت
شــرکت گلتاش در بین شرکتهای فعال این صنعت با حجم فروشی معادل مبلغ
 2583میلیارد ریال در گروههای محصولی شــامپو ،خمیردندان ،مایع دستشــویی و
صابون به ترتیب در ره  4،1،4و قرار دارد (رتبه صابون مربوط به دو شــرکت پاکسانو
گلتاش میباشــد که  22درصد در گلتاش تولید میگردد) همچنین ســهم مقداری
(برحس بتن) فروش محصوالت مختلف این شــرکت از کل بازار داخلی و صادرات به
شرح زیر است.

سال منتهی به  30آذر 1396

ریال

ریال

درآمدهای عملیاتی

2/583/088/658/499

1/844/729/771/071

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()1/461/331/530/922

()1/169/596/313/529

سود ناخالص

1/121/757/127/577

675/133/457/542

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

()263/970/041/691

()213/310/993/893

سایر اقالم عملیاتی

36/144/054/591

22/857/165/501

()11/616/784/698

سایردرآمدهای غیرعملیاتی

26/682/876/419

سال مالی منتهی به
 30آذر ماه 1394

سال مالی منتهی به
 30آذر ماه 1395

سال مالی منتهی به
 30آذر ماه 1396

سال مالی منتهی به
 30آذر ماه 1397

سال مالی منتهی به
 30آذر ماه 1398

شامپو

22/575

24/608

26/182

23/019

28/503

سود عملیاتی

صابون

6/796

6/732

5/605

6/029

6/132

هزینههای مالی

مایع دستشویی

5/853

6/478

6/028

7/027

7/900

خمیردندان

3/001

3/025

2/713

2/522

3/245

()227/825/987/100

()190/453/828/392

893/931/140/477

484/679/629/150
()5/746/912/932
22/729/830/766
16/982/917/834

15/066/091/921
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات

908/997/232/398

501/662/546/984

مالیات بردرآمد

()132/056/119/494

()95/467/719/169

سود خالص

776/941/112/904

406/194/827/815

1/521

777

غیرعملیاتی

33

35

سود پایه هر

1/554

812

محصوالت آرایشی و بهداشتی

-

-

1

2

10

جمع محصوالت نهایی

38/225

40/843

40/529

38/599

45/790

سود پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

محصوالت صنعتی

2/547

2/677

3/060

2/821

4/950

عملیاتی

بطریهای پت

712

969

1/129

1/011

1/280

تیوپ خمیردندان

-

62

192

216

250

گردش حساب سود و انباشته

جمع محصوالت صنعتی

3/259

3/708

4/381

4/048

6/480

سود خالص

جمع کل

41/484

44/551

44/910

42/647

52/270

سود انباشته درابتدای سال

594/416/802/059

728/531/715/635

سود سهام مصوب

()350/000/000/000

()320/000/000/000

مقدار مبلغ فروش (شامل داخلی و صادراتی) در چهار سال اخیر

776/941/112/904

افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

()200/000/000/000

سود قابل تخصیص

سال منتهی به  30آذرماه
1394

شرح

مقدار /تن

مبلغ

سال منتهی به  30آذرماه
1396

سال منتهی به 30
آذرماه 1395
مقدار /تن

مبلغ

مقدار /تن

مبلغ

اندوخته قانونی

سال منتهی به
 30آذرماه 1397
مقدار /تن

مبلغ

شامپو

22/718

788/859

24/349

818/287

25/779

904/224

23/673

1/254/123

صابون

5/988

422/387

6/724

460/814

5/913

415/974

6/369

599/434

خمیردندان

2/997

375/058

2/994

377/268

2/785

369/972

2/588

471/122

مایع دستشویی

5/735

138/934

6/423

153/518

5/954

154/560

7/268

258/410

جمع

37/438

1/725/238

40/490

1/809/877

40/431

1/844/730

39/898

2/583/089

تغییرات نسبت به
سال قبل (درصد)

-٪10/3

-٪11/2

٪8/2

٪4/9

-٪0/1

٪2

-٪1/3

٪40

بیان سیاستهای اعتباری شرکت

در صورت وجود شرایط مساعد اقتصادی و نرخ مناسب تسهیالت در کشور ،اخذ وام و ایجاد بدهی
میتواند بهترین منبع تامین مالی شرکت به شمار رود .امروزه بانکها و بازار سرمایه دو محور اصلی تامین
سرمایههای الزم برای شرکتهای تولیدی و سرمایهگذاری محسوب میشوند در انتخاب یک استراتژی
مناسب جهت تامین منابع مورد نیاز شرکت میبایست به مورد مصرف منابع ،هزینه و ریسک روش تامین
مالی ،ســاختار مالی شرکت ،شرایط بدهیهای شرکت ،شرایط اختصاصی روشهای تامین (به خصوص
تفاوت در روشهای تامین ریالی و ارزی) وضعیت سودآوری مالی و نقدینگی شرکت و شرایط اقتصادی
و چشمانداز تحوالت احتمالی توجه داشت لذا سیاستهای تامین مالی و اعتباری شرکت در سال مورد
گزارش از طریق منابع مالی کوتاه مدت ریالی شــامل اعتبار تجاری و اخذ وامهای ریالی ارزان قیمت به
صورت کوتاه مدت به خصوص اخذ تسهیالت از بانکهای تخصصی با نرخ مناسب بوده است به نحوی که
میانگین نرخ بهره تســهیالت ریالی طی سال مالی مورد گزارش به  16/5درصد رسیده (در شرایطی که
اکثر بانکها با نرخ  22الی  25درصد تسهیالت پرداخت مینمایند) در ضمن باتوجه به ریسک موجود و
محدودیت ایجاد شده در خصوص استفاده از ریفایتانس و خطوط اعتباری خارجی شرکت بیشتر از منابع
ریالی بانکهای داخلی برای تامین سرمایه در گردش بهره برده .باتوجه به احتمال تغییرات شدید در نرخ
ارز و باال بودن ریسک استفاده از اعتبارات بلند مدت و میان مدت ،سعی برآن شد که از این نوع اعتبارات

شرح نسبت

1393

1394

استفاده نشود؛ در شرایط اعمال تحریمهای اقتصادی ،با استفاده از منابع داخلی و تسهیالت ریالی سعی
شده که حداکثر توان نقدینگی شرکت به کار گرفته شود و برای تامین موجودیهای مواد اولیه و ادوات
بستهبندی خارجی مصرف شود.
نسبتهای سودآوری
نسبت سود ناخالص :این نســبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کاالی فروش رفته و روش
قیمتگذاری کاال برای فروش است که به صورت درصد بیان میگردد نسبت فوق را با گذشته موسسه و
صنایع مشابه مقایسه میکنند ،افزایش نسبت مذکور در دوره مورد گزارش ناشی از کنترل نرخهای خرید
مواد اولیه و کنترل حاشیه سود محصوالت میباشد.
نسبت سود عملیاتی :نشانه توانایی شرکت در کنترل هزینههای عملیاتی محسوب میگردد و آن را
در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر میکنند .افزایش سود عملیاتی دوره مالی مورد
گزارش ناشــی از علل افزایش سود عملیاتی و کنترل شدید هزینههای عملیاتی شرکت میباشد .بازده
فروش این قسمت نشان میدهد که از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص به دست آمده است.
بازده ارزش ویژه :این نســبت حاکی از میزان ســودآوری شرکت است و بازده متعلق به صاحبان
سهام را نشان میدهد .وقتی این نسبت را با بازده دارایی مقایسه کنیم اثر استقراض و اهرمی عمل کردن
وام در تحصیل سود مشخص میشود .افزایش نسبت مذکور ناشی از اثرات عوامل افزایش سود عملیاتی
میباشد .بازده دارایی این نسبت حاکی از توانایی شرکت در کاربرد تمامی منابعی است که در اختیار دارد.
1395

1396

1397

نسبت سود ناخالص

٪40

٪41

٪41

٪37

٪43

نسبت سود عملیاتی

٪30

٪29

٪29

٪26

٪34

بازده فروش

٪29

٪30

٪31

٪27

٪35

بازده ارزش ویژه

٪81

٪59

٪57

٪46

٪67

بازده دارایی

٪48

٪41

٪42

٪36

٪50

* دریافت لوح تقدیر
شــرکت گلتاش طی ســالهای اخیر موفق به دریافت لوح تقدیر از وزارتخانهها و ســازمانهای
مختلف به شرح زیر شده است؛
سال 1394
لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعت سال  1393از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت
لوح تقدیر و تندیس هفتمین جشنواره ملی بهرهوری
لوح تقدیر و سپاس از ششمین همایش دندان پزشکی
لوح سپاس از کنفرانس دندان پزشکی ایران
سال 1395
لوح تقدیر و تندیس صادر کننده اســتان اصفهان ســال  1395از سوی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان اصفهان
واحد تولیدی نمونه از سوی استاندار استان اصفهان
واحد صنعتی برگزیده با عملکرد مثبت در زمینه HSE
سال 1396
ششمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران
لوح سپاس واحد صنعتی برگزیده اجالس استقامت ملی در تولید و خدمات
دریافت لوح تقدیر جشنواره ملی بهرهوری در بخشهای بهرهوری ،سودآوری و انرژی
سال 1397
دریافت لوح تقدیر از نهمین مسابقه ملی بهرهوری

406/194/827/815

اهم پروژههای اجرا شده طی سال
ساخت سوله
کفسازی محوطه تانکفارم قدیم
اصالح و تغییر مسیر جدید جهت سیستم فاضالب آزمایشگاه
نصب و راهاندازی  2خط پرکن  10نازله
اورهال کامل یک دستگاه لیبل زن و دو دستگاه کاتر صابون
ساخت تعدادی از قطعات تجهیزات و دستگاههایی که قبال از خارج کشور وارد میگردید
طراحی و پیادهسازی سیستم اتوماسیون واحد ساخت شامپو
طراحی و پیادهسازی سیستم اتوماتیک اطفای حریق واحد جدید
طراحی و پیادهسازی سیستم اعالم حریق و روشنایی انبار جدید
لولهکشی جهت راهاندازی خط پرکن  10نازله
آمادهســازی و نصب  2عدد مخزن جهت واحد ساخت مایع دستشویی به همراه ساخت و نصب
پلت فرم جهت آنها
نصب و لولهکشی مخزن ذخیره سود واحد گلیسیرین و نصب پلت فرم و لولهکشی جهت  2عدد
مخزن ذخیره دیاتانول در سالن بتابین
ساخت یک دستگاه  UVجهت واحد دیگ بخار
نصب و لولهکشی پمپهای پالم ،پالم کرنل و سود در محوطه تانکفارم
پیشبینی اجرای طرح سرمایهگذاری
سرمایهگذاری مورد نیاز طرح برای سال مالی  1398به قرار زیر میباشد.

224/416/802/059

208/531/715/635

1/021/357/914/963

614/726/543/450
()20/309/741/391

90/690/258/609

سود انباشته پایان سال

()9/690/258/609

()20/309/741/391

1/011/667/656/354

594/416/802/059

ترازنامه در تاریخ  30آذر 1397
داراییها

1397/09/30

1396/09/30

ریال

ریال

داراییهای جاری
موجودی نقد

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

1397/09/30

1396/09/30

ریال

ریال

بدهیهای جاری
308/175/436/547

140/101/881/172

53/016/094/434

78/739/716/560

سرمایهگذاریهای کوتاه مدت

63/700/000/000

63/700/000/000

مالیات پرداختنی

143/649/749/761

100/837/065/866

دریافتنیهای تجاری وغیرتجاری

812/242/240/153

615/629/735/878

سود سهام پرداختنی

5/866/148/636

7/039/869/518

موجودی مواد و کاال

831/637/080/317

471/592/154/051

تسهیالت مالی

163/327/269/627

58/423/854/521

پیش پرداختها

242/846/901/759

40/696/758/944

پیش دریافتها

269/173/400

215/674/816

جمعداراییهای جاری

2/003/447/316/663

1/270/358/365/433

جمع بدهیهای جاری

621/287/777/971

306/718/345/893

داراییهای غیرجاری

پرداختنیهای تجاری وغیرتجاری

بدهیهای غیرجاری

دریافتنیهای بلند مدت

2/783/524/373

2/148/118/870

سرمایهگذاریهای بلند مدت

3/251/085/287

3/250/585/287

داراییهای نا مشهود

2/217/334/022

1/888/426/698

داراییهای ثابت مشهود

171/117/237/369

165/787/732/401

جمع داراییهای غیرجاری

180/369/181/051

173/074/863/256

جمع داراییها

2/183/811/497/714

1/443/433/228/689

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهیها

856/063/389

622/143/841/360

1/988/239/346

208/706/685/239

حقوق صاحبان سهام
سرمایه

500/000/000/000

500/000/000/000

اندوخته قانونی

50/000/000/000

40/309/741/391

سود انباشته

1/011/667/656/354

594/416/802/059

جمع حقوق صاحبان سهام

1/561/667/656/354

1/134/726/543/450

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

2/183/811/497/714

1/443/433/228/689

